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Forår 2020

GF er ejet af dig - brug din stemme i klubben
Som du ved, er GF ejet af medlemmerne. Her er ingen aktionærer, som deler overskuddet. Det gør du 
sammen med mange andre medlemmer i GF Sydsjælland. Derfor er din stemme vigtig.

Din forsikringsklub drives af en medlemsvalgt bestyrelse. Vil du have indblik i og indflydelse på klubbens 
arbejde, så mød op til den årlige generalforsamling.

Mød op til generalforsamlingen 

GF Sydsjælland indkalder medlemmerne til generalforsamling 
på Klubkontoret Parkvej 46A, Næstved kl. 19:30

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden  
(klubkontoret) i hænde senest mandag den 23. marts 2020. Forslag kan sendes til gf-sydsj@gfforsikring.dk 
eller indleveres på et af  klubbens kontorer.

Klubben er vært ved en middag kl. 17:45 – 19:30. 

Tilmelding på telefon 55372001 eller på e-mail gf-sydsj@gfforsikring.dk senest mandag den 23. marts 2020.  

De fuldstændige forslag og årsrapport fremlægges på klubbens kontorer.

Bilagene til dagsordenen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside www.gfforsikring.dk/gf-sydsj/details

Generalforsamlingen begynder kl. 19:30.

Dagsorden
1. Valg af 2 stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse

5. Forslag fra bestyrelsen
a. Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb.

Bilag A Forslag til vedtægtsændringer

  Motivering: Bestyrelsen foreslår, at alle forsikringstagere over 18 år bliver medlemmer. Det er en 
ændring som alle formænd i GF blev enige om i efteråret 2019. Det skyldes at GF gennem årene har 
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Mød op til generalforsamlingen 

udviklet sig fra at forsikre biler, til at dække hele familiens forsikringsbehov og tilmed omfatte mindre 
erhverv og landboforsikringer. Helt fra starten har et medlemskab været knyttet til en bilforsikring, 
men udviklingen viser et stigende antal familier med en portefølje uden bil, og de har ikke indflydelse 
og stemmeret på klubbens generalforsamling. GF Sydsjællands klubbestyrelse bakker op om 
 beslutningen, og ændringen bliver grundigt gennemgået på klubbens generalforsamling.

b. Forslag til øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia.

Bilag B Forslag til vedtægtsændringer

6. Fastlæggelse af klubkontingent – 180 kr. årligt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
a) Carsten Egevang Nielsen modtager genvalg
b) John Løvdal modtager genvalg
c) Tommy Torndal modtager genvalg
d) Ebbe F Nielsen – bestyrelsessuppl. modtager genvalg

8. Valg af revisor
a) Revisor – Øernes Revision A/S reg. revisor
b) 2 bilagsrevisorer

9. Eventuelt

Læs mere…
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Bilskaderegnskab for GF Sydsjælland 2019

Total indtjent præmie inkl. afgift 22.885.496
Ansvarsafgift (42,9% af ansvarspræmie) -2.122.897
Administration og reassurance -7.333.350 -9.456.247
Til rådighed til skader 13.429.249
Ansvarsskader -3.157.826
Kaskoskader (skader på egen bil) -6.906.325
Beregnet skadeudvikling (IBNR) ultimo -228.855
Andre udgifter (taksationer, SOS mv.) -1.816.610 -12.109.616
Dækket af fællesassurance 811.432

2.131.065
Beregnet skadeudvikling (IBNR) primo 197.747
Reassurance regulering 2013 404.322
Reassurance regulering 2014 115.438
Reassurance regulering 2015 303.575
Reassurance regulering 2016 385.018
Reassurance regulering 2017 0
Regulering af skader for 2017 18.115
Regulering af skader for 2018 -81.070 1.343.145

Overført fra skadereserver 200.320
3.674.530

Overskud på ansvarsafgift for 2019 0
Resultat for 2019 3.674.530

-241.706
Samlet resultat for 2019 3.432.824

SKADEREGNSKAB for 2019

Ansvarsafgift i h.t. lov om afgift af ansvars-
forsikringer for motorkøretøjer mv. §3 stk. 3

Præmiereguleringen på 15,00% anvendes som fradrag i præmier for 2020, 
herunder også nytegnede policer.

Du kan se tidligere regnskaber og referater på klubbens hjemmeside

Her kan du også se bestyrelsen, dine medlemsfordele,  autohjælpsbestemmelser, åbningstider og 
hvilke medarbejdere, du kan kontakte i klubben.


